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Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Plewińskiego pt. 

„Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia 

łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)”. 

 

Praca doktorska mgr inż. Piotra Plewińskiego została przygotowana pod kierunkiem 

dr hab. Michała Książkiewicza w Zakładzie Struktury i Funkcji Genów Instytutu 

Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Promotorem pomocniczym ocenianej rozprawy 

jest dr Sandra Rychel-Bielska. Przedstawiona do oceny praca doktorska została 

wykonana w ramach badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, 

finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temat pracy doktorskiej 

mgr inż. Piotra Plewińskiego jest oryginalny, a wyniki uzyskane podczas jej realizacji 

są ważne i interesujące dla badaczy zajmujących się genetyką roślin, a także mają 

potencjalne zastosowanie w rolnictwie. Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska 

spełnia zatem wymóg oryginalności podjętej tematyki badawczej. 



Wydział Biologii 

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii 

 

 

 

www.biologia.amu.edu.pl 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Collegium Biologicum, 61-614 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 59 50 

ibmib@amu.edu.pl 

 Paca doktorska przygotowana przez mgr inż. Piotra Plewińskiego ma 

klasyczny, typowy układ. Rozpoczyna się obszernych wstępem, w którym Doktorant 

przedstawił dostępne dane literaturowe dotyczące tematyki rozprawy. Znajdujemy w 

nim wyczerpujące informacje na temat ewolucji i filogenezy łubinów. Doktorant 

omówił tutaj także historię udomowienia i hodowli różnych gatunków łubinów, ich 

potencjał rolniczy i użytkowy, a także podstawowe wymagania stanowiskowe. W 

dalszej części wstępu zostały przedstawione i porównane cechy użytkowe łubinu 

wąskolistnego, białego i żółtego. Następne dwa podrozdziały tego obszernego 

przeglądy literaturowego dotyczą kolekcji nasion łubinów Starego Świata, a także 

danych genomowych i transkryptomicznych dostępnych dla łubinu wąskolistnego, 

białego i żółtego. W ostatnim podrozdziale Wstępu szczegółowo omówiono 

molekularne podstawy regulacji kwitnienia u roślin, wskazując na różnorodne szlaki 

odpowiedzialne za rozpoczęcie tego procesu. Ten ostatni fragment doskonale 

przygotowuje czytelnika do analizy wyników opisanych w przedstawionym do oceny 

manuskrypcie. Wstęp został napisany poprawnie, ładnym językiem polskim, a do 

jego przygotowania Doktorant wykorzystał ogromną liczbę publikacji naukowych. I 

chociaż czytałem go z zainteresowaniem, bo jest napisany ładnie, prosto i zajmująco, 

przyznam, że ta część rozprawy mogłaby być znacznie skrócona, bez straty 

informacji kluczowych dla prawidłowej analizy wyników zawartych w ocenianej pracy 

doktorskiej. 

W następnym rozdziale swojej rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotr Plewiński 

przedstawił cele jakie chciał osiągnąć, przystępując do pracy nad doktoratem. Jak  

czytamy na stronie 65 manuskryptu, głównym celem podjętych badań było 

wyznaczenie genów odgrywających dominująca rolę w warunkowaniu wczesnego 

kwitnienia i związanej z tym procesem tak zwanej termoneutralności łubinu żółtego. 

Drugim ważnym celem badań prowadzonych przez mgr inż. Piotra Plewińskiego było 

poznanie polimorfizmu takich genów oraz próba powiązania zaobserwowanych 

różnic sekwencyjnych z wrażliwością na wernalizację i przyspieszonym czasem 
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kwitnienia. Na podstawie danych literaturowych oraz obserwacji fenotypów różnych 

odmian łubinu żółtego mgr inż. Piotr Plewiński sformułował pięć interesujących, jasno 

postawionych hipotez badawczych. Nie będę ich tutaj szczegółowo omawiał, są 

wystarczająco precyzyjnie przedstawione w manuskrypcie (str. 66), napiszę tylko, że 

wszystkie zaplanowane przez Doktoranta eksperymenty wykonano w celu weryfikacji 

postawionych hipotez badawczych. Uważam, że cel rozprawy jest ambitny i został 

precyzyjnie sformułowany.  

Następny rozdział ocenianej rozprawy opisuje użyte w badaniach odczynniki, 

a przede wszystkim metodykę przeprowadzonych przez mgr inż. Piotra Plewińskiego 

eksperymentów. Właściwie nie mam do tej części poważniejszych uwag. Chciałbym 

w tym miejscu mojej recenzji jedynie podkreślić, że metody badawcze zastosowane 

w pracy zostały prawidłowo dobrane do zadanych pytań naukowych. Wszystkie 

zastosowane przez Doktoranta techniki doświadczalne i narzędzia służące do 

analizy uzyskanych wyników zostały w manuskrypcie precyzyjnie opisane; 

zamieszczone w rozdziale Materiały i metody opisy umożliwiły mi rzeczową analizę 

wykonanych przez Doktoranta doświadczeń. Nie wątpię, że przygotowane i opisane 

w manuskrypcie protokoły będą przydatne innym doktorantom pracującym w 

Instytucie Genetyki Roślin. Zawsze w recenzjach podkreślam, że jest to najczęściej 

czytany i niezwykle krytycznie oceniany fragment każdej rozprawy doktorskiej. 

Najobszerniejszą część ocenianej pracy doktorskiej stanowi oczywiście 

omówienie wyników doświadczeń i analiz wykonanych przez Doktoranta. Wszystkie 

rezultaty opisane w rozprawie doktorskiej mgr inż. Pawła Plewińskiego mają 

charakter doniesień oryginalnych, a ich dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

W swojej pracy Doktorant zmapował loci cech ilościowych (QTL) dla liczby dni do 

rozpoczęcia kwitnienia oraz określił markery molekularne dla 22 genów, których 

produkty związane są z regulacją procesu kwitnienia u roślin. Wykonane mapowanie 

wskazało na współsegregację głównego locus QTL związanego z cechą 

termoneutralności, a jednocześnie z regulacją kwitnienia, z markerem genu LlutFTc1, 
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jednego z czterech genów kodujących czynnik transkrypcyjny FT w genomie łubinu 

żółtego. Ekspresja FT indukuje proces kwitnienia, a obniżenie poziomu białka FT 

hamuje kwitnienie. Co ważne, czynnik ten jest swoistym integratorem różnych 

szlaków regulacji kwitnienia u roślin. Mapowanie kolejnych loci QTL związanych z 

terminem kwitnienia doprowadziła mgr inż. Piotra Plewińskiego do dwóch innych 

genów FT, LlutFTc2 i LlutFTa1a. Dobrze przeprowadzona analiza polimorfizmów 

zidentyfikowanych genów w różnych liniach łubinu żółtego wykazała na liczne delecje 

i insercje korelujące z liczbą dni do kwitnienia lub odpowiedzią na wernalizację. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz genetycznych stwierdzono, że wczesność 

kwitnienia łubinu żółtego to cecha ilościowa warunkowana przez kilka genów. Cecha 

ta związana jest z termoneutralnością, czyli zniesieniem wymogu wernalizacji przy 

indukcji procesu kwitnienia. Doktorant wykazał w swojej pracy, że głównym genem 

odpowiedzialnym za wczesne kwitnienie, bez uprzedniej wernalizacji, jest LlutFTc1. 

Przedstawione w pracy dane jednoznacznie wskazują, że cecha wczesnego 

kwitnienia i termoneutralnością pewnych linii łubinu żółtego związana jest z rozległą 

delecją (2227 pz) w rejonie promotorowym genu LlutFTc1. W obrębie tej sekwencji 

znajdują się unikatowe, nie występujące w innych rejonach promotora LluFTc1, 

miejsca wiązania czynników AGL15, AGL71, SUF4 i VRN1. Magister inż. Piotr 

Plewiński zaproponował w swojej rozprawie, że za włączenie ekspresji genu 

LlutFTc1 w liniach wczesno kwitnących, które nie wymagają do indukcji kwitnienia 

wernalizacji, odpowiada brak wiązania czynnika AGL15 w liniach z omawianą delecją 

części promotora LlutFTc1. Chociaż ta hipoteza wydaje mi się prawdopodobna, 

została jednak oparta na analizach in silico. Brak jakichkolwiek doświadczeń 

weryfikujących taką koncepcję bardzo obniża jej wiarygodność. W związku z tym 

mam dwa pytania. Czy znane są wczesno kwitnące linie łubinu posiadające mutacje 

w genie AGL15? Czy u innych gatunków roślin mutacje w AGL12 powodują 

przyspieszenie kwitnienia? Na obronie chciałbym podyskutować także na temat 

możliwych do wykonania doświadczeń, które potwierdziłyby hipotezę wiązania się 
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AGL15, a także innych czynników transkrypcyjnych do badanego rejonu promotora 

LlutFTc1. Wspomniane przeze mnie wcześniej dwa inne loci QTL  powiązane z 

cechą wczesnego kwitnienia korelowały z polimorfizmem insercyjno-delecyjnym w 

dwóch innych genach FT, LlutFTc2 i LlutFTa1a. W przypadku genu Lluta1a wydaje 

się, że delecja fragmentu promotora spowodowała utratę jednego z dwóch miejsc 

wiązania czynnika transkrypcyjnego TOE2, który związany jest z fotoperiodycznym 

szlakiem regulacji kwitnienia u roślin. Jednak i ta sugestia, chociaż wsparta rzetelną 

analizą komputerową badanych sekwencji, a także dostępnymi danymi 

literaturowymi, nie została potwierdzona eksperymentalnie. Z kolei w genie LlutFTc2 

stwierdzono insercję transpozonu typu Copia-like w rejonie trzeciego intronu tego 

genu. Na podstawie czasu kwitnienia różnych linii łubinu żółtego, mgr inż. Piotr 

Plewiński stwierdził, że rośliny posiadające kopię tego retrotranspozonu w genie 

LlutFTc2 zakwitają bardzo późno, najprawdopodobniej z uwagi na ogólne obniżenie 

ekspresji tego genu.  

Podsumowując, przedstawione w pracy doktorskiej wyniki pokazały, że termin 

kwitnienia łubinu żółtego jest cechą ilościową warunkowaną przez kilka genów, a 

wczesne kwitnienie związane jest występowaniem termoneutralności, czyli  ze 

zniesieniem wymagań wernalizacyjnych przy indukcji kwitnienia, W pracy 

udowodniono, że zmiany w sekwencjach regulujących ekspresję genów kodujących 

białka FT to główna przyczyna termoneutralności i wczesnego kwitnienia łubinu 

żółtego. Na koniec kilka uwag ogólnych dotyczących analizy wpływu określonych 

polimorfizmów na ekspresję genów z rodziny FT . Wydaje mi się, że warto byłoby 

poddać dokładnej analizie ekspresję genów tej rodziny, a dokładniej zająć się 

różnicami w budowie transkryptów pochodzących z genów FT. W pracy 

wykorzystano sekwencjonowanie nowej generacji (RNA-seq) oraz RT-qPCR w celu 

poznania ogólnego poziomu ekspresji badanych genów FT. Doceniam zastosowanie 

obu tych metod, zostały użyte prawidłowo, dzięki nim otrzymano cenne informacje o 

poziomie transkryptów, ale sugerowałbym także poznanie miejsc startu transkrypcji 
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oraz poliadenylacji transkryptów pochodzących z badanych genów, np. techniką 5’ i 

3’ RACE. Obserwacje te mogą mieć istotne znaczenie nie tylko dla prawidłowego 

określenia promotorów genów, ale także pozwoliłyby zdobyć informacje o ważnych 

dla funkcjonowania cząsteczek mRNA rejonów 3’ UTR. Z danych sekwencyjnych 

można by także sprawdzić profil i wydajność splicingu pre-mRNA, ponieważ i ten 

proces może mieć znaczenie dla prawidłowego działania cząsteczek mRNA 

kodujących czynniki FT. Pragnę podkreślić, że przedstawione tu uwagi ogólne, w 

żadnym wypadku nie umniejszają rangi uzyskanych przez mgr inż. Piotra 

Plewińskiego wyników, są to jedynie sugestie i pomysły dalszych badań, które 

mogłyby być poszerzone o dokładniejsze analizy transkrypcji i dojrzewania 

pierwotnych transkryptów FT. Dane takie pozwoliłyby lepiej zrozumieć molekularne 

mechanizmy związane ze zidentyfikowanymi polimorfizmami delecyjno-insercyjnymi.   

Wszystkie przedstawione w rozprawie wyniki zostały skonfrontowane z 

danymi literaturowymi w obszernym rozdziale zatytułowanym Dyskusja. Szczególnie 

ciekawe są zawarte w tym fragmencie pracy rozważania na temat czynników 

transkrypcyjnych rozpoznających sekwencje promotorowe genów FT, a przede 

wszystkim fragmenty mówiące o podobieństwach i różnicach ich działania u różnych 

gatunków roślin. Dyskusja oparta jest na dużej liczbie publikacji naukowych. Magister 

inż. Piotr Plewiński porównał w tej części rozprawy swoje własne wyniki badań z 

rezultatami uzyskanymi przez innych autorów. Ocenianą rozprawę kończy rozdział, w 

którym Doktorant przedstawił wnioski jakie wysnuł po wykonaniu badań opisanych w 

pracy doktorskiej, a tuż za wnioskami mgr inż. Piotr Plewiński zamieścił streszczenie 

rozprawy w języku polskim i angielskim.    

 

Pracę doktorską mgr inż. Piotra Plewińskiego oceniam bardzo pozytywnie. 

Przedstawiono w niej szereg interesujących, nowych i ważnych obserwacji. 

Wszystkie zostały rzeczowo przedyskutowane w oparciu o bardzo dobrą znajomość 

danych literaturowych, a zaproponowana interpretacja wyników wykonanych 
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doświadczeń oraz przedstawione wnioski końcowe nie budzą moich zastrzeżeń. 

Uważam, że oceniana rozprawa w pełni spełnia wymagania stawiane pracom 

doktorskim. Dlatego przedkładam Radzie Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN w 

Poznaniu wniosek o dopuszczenie mgr inż. Piotra Plewińskiego do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  
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